
Läkarförbundets centralsty-
relse sammanträdde senast 16
februari. Vid mötet beslutades
bl a om en modell för medicinskt
behandlingsstöd till kolleger
Nedan följer ett urval av behand-
lade ärenden.

Förbundets visioner/övergripande
mål. CS diskuterade ett förslag till vi-
sioner/övergripande mål för förbundet
från en särskild arbetsgrupp och beslöt
bl a att arbetsgruppen till nästa sam-
manträde skall omarbeta visionerna en-
ligt i diskussionen framförda synpunk-
ter.

Hälso- och sjukvårdens andel av
BNP. Det förelåg ett förslag till för-
bundspolitik om hälso- och sjukvårdens
resursbehov. Bakgrunden är fullmäkti-
gemötets beslut att de svenska hälso-
och sjukvårdsutgifterna borde uppgå
till lägst nio procent av BNP inom tre år.
CS beslöt uppdra åt VD att efter den för-
da diskussionen återkomma till nästa
sammanträde med ett nytt förslag samt
en implementeringsplan.

Medicinskt behandlingsstöd till kol-
leger. Ett förslag till riktlinjer och hand-
lingsplan för att bistå kolleger med me-
dicinska insatser för vård och rehabili-
tering diskuterades. CS beslöt bl a att
VD via olika kanaler skall uppmuntra
medlemmar att skaffa sig en fast läkar-
kontakt, att verka för att Läkarnätet AB
öppnar en mötesplats för »Läkare för lä-
kare« på Ronden samt att på olika sätt
göra mötesplatsen allmänt känd bland
medlemmarna.

Policy angående arbetskraftsin-
vandring.CS beslöt att ställa sig bakom
ett förslag till disposition av »Policydo-
kument om arbetskraftsinvandring, lä-
kare« och uppdra åt VD att återkomma
med ett slutgiltigt förslag. 

2001 års avtalsrörelse. En redogö-
relse för läget i den pågående avtals-
rörelsen kommenterades av Förhand-
lingsdelegationens ordförande Göran
Edbom. Eftersom förhandlingarna av-
sågs vara avslutade senast den 31 mars
kunde det bli aktuellt med ett extra CS-
sammanträde under mars månad.

Små sjukhus och/eller stora?VD
Anders Milton informerade om för-
bundskonferensen »Små sjukhus
och/eller stora?« som hade hållits 7
februari i Stockholm med ett 100-tal

deltagare från myndigheter och organi-
sationer.

Medlemsutvecklingen 1990 till
2000.CS beslöt uppdra åt VD att analy-
sera siffrorna om förbundets medlems-
utveckling från 1990 till 2000 samt åter-
komma med förslag till handlingsplan.

Försäljning av lägenhet.CS beslöt
bemyndiga VD att sälja förbundets
bostadsrättslägenhet på Engelbrektsga-
tan 21 enligt föreslagna villkor.

Läkartidningen.Förbundsordföran-
den informerade om ledarkollegiets ar-
bete med ledarsidan i Läkartidningen
och uppmanade ledamöterna att med-
verka som skribenter. VD informerade
om att Marianne Kronberg hade an-
ställts som ny chefredaktör för Läkar-
tidningen med tillträde senast 17 april.

2001 års avtals-
rörelse
Sedan lärarna träffade avtal strax

före jul har ett antal överenskommelser
nu träffats inom den privata sektorn.
Först färdiga blev ALMEGA Industri
och Kemiförbundet som slöt avtal med
Industrifacket den 16 januari. Det störs-
ta området som blivit klart är Verk-
stadsföreningens som träffat avtal med
Metall, SIF och CF för 380 000 perso-
ner. 

Det gå nu att se ett mönster i de avtal
som träffas. Gemensamma nämnare är
att avtalen löper fram till sista mars
2004 (38 månader). Nivåmässigt ligger
avtalen inom den ram nationalekono-
merna avgett vara gräns för vad den
svenska ekonomin »tål« med beräkna-
de totalkostnader på runt 8,5 procent. 

De centralt överenskomna löneök-
ningsnivåerna ligger för arbetare runt 7
procent och för tjänstemän runt 5,5 pro-
cent. Vidare har innehåller avtalen ar-
betstidsförkortning med en dag per år,
totalt tre dagar värda 1,5 procent. Vissa
grupper ges möjlighet att själva dispo-
nera arbetstidsförkortningen som en ge-
nerell arbetstidsförkortning, att lägga
på lönen eller att avsätta som pensions-
premie. 

Offentliga sektorn
På det statliga området pågår för-

handlingar som omfattar såväl löne-
och anställningsvillkor som ett nytt

pensionssystem och förändrade trygg-
hetsbestämmelser. De statliga parterna
är inom ramen för det statliga samver-
kansavtalet överens om en tidsplan som
innebär att förhandlingarna skall vara
avslutade den 31 mars. 

Den kommunala sektorn har fyra
förhandlande konstellationer på arbets-
tagarsidan, Läkarförbundet, Akademi-
keralliansen, SKTF/SSR och Kommu-
nal. Förhandlingarna inleddes före jul
då de fackliga organisationerna redovi-
sade sina yrkanden och Kommun- och
Landstingsförbunden sina utgångs-
punkter för förhandlingarna. 

Läkarförbundets yrkande presente-
rades i LT nr 51–52/00. Även inom den-
na sektor finns ambitionen att vara klar
med förhandlingarna när det innevaran-
de avtalet löper ut den sista mars. Lä-
karförbundets förhandlingsdelegation
kommer att sammanträda den 8 mars
och diskutera förhandlingsläget.

Edel Karlsson Håål
förhandlingschef
edel.karlsson.haal@slf.se

Vad skapar 
ett bättre läkar-
liv?
– delta i diskussionen

I den arbetslivsenkät som Läkarför-
bundet genomfört bland sina medlem-
mar bekräftas att många läkare har en
pressad arbetssituation. Minskad tids-
press och ökat inflytande över den egna
vardagen är tydliga behov. Som en kon-
sekvens av den bristfälliga arbetsmiljön
ser vi stigande sjukskrivningstal och ti-
diga pensionsavgångar.

Arbetslivsgruppen, ALG, fungerar
som Läkarförbundets operativa led-
ningsgrupp för arbetsmiljöfrågor, le-
darskap och jämställdhet. Huvudfrå-
gorna ALG nu vill diskutera är:

Hur ska vi skapa ett bättre läkarliv?
Vilka förändringar skulle göra din

arbetssituation bättre och ge en uthållig
arbetsmiljö för hela karriären? 

Ditt strå till stacken ...
ALG vill samla in alla tankar och

idéer till förändring som finns ute i kå-
ren. Både visioner och positiva erfaren-
heter är av intresse. Via www.ronden.se
har du chansen att delta i diskussionen
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under mötesplatsen, fackligt forum,
ALG, bättre läkarliv. 

Ange gärna ålder, slutenvård/öppen-
vård, offentlig/privat anställning, men
du väljer själv om du vill svara anonymt
eller inte. Du kan även skicka in dina
synpunkter till Sveriges läkarförbund,
Ragnar Kristensson, Box 5610, 114 86
Stockholm.

Era synpunkter blir ett värdefullt un-
derlag när vi inom ALG ska formulera
ett nationellt handlingsprogram för en
uthållig arbetsmiljö för läkare. Pro-
grammet kommer under 2001 att pre-
senteras bla på www.ronden.se 

Välkommen att delta!
För Arbetslivsgruppen
Stephan Stenmark 
ordförande i ALG och ledamot i 
Läkarförbundets centralstyrelse
stephan.stenmark@telia.com

En sammanställning av arbetslivs-
enkäten finns att hämta på www.slf.se.

Ny skrift om
chefskap
»Chef i sjukvården – omöjligt

jobb eller bara svårt« heter en ny
debattskrift som nyligen gavs ut av
Läkarf örbundets chefsförening, rik-
tad speciellt till blivande chefer inom
sjukvården.

Debattskriften tecknar en bild av ett
antal organisationsturbulenta år och pe-
kar på den särart som sjukvårdsarbetet
innebär. 

I förordet framhåller chefsförenin-
gens ordförande Mora Kallner att skrif-
ten »borde kunna vara något för en chef
som blickar in i tjugonde århundradet
med viss bävan. Om den dessutom kan
följas av några handfasta vardagsråd
kan den bli en bestseller!«

Uppföljning på gång
I planerna ingår också att skriften ska

följas av en andra del som kommer att
bli mera praktiskt inriktad och ge chefer
en vägledning i vardagsbekymren.

»Chef i sjukvården« har utarbetats i
samarbete med Läkarförbundets förre
utredningschef Ulf Schöldström som
bistått med struktur och formuleringar.
Skriften kan för självkostnadspriset
100 kr beställas hos chefsföreningens
kansli – birgitta.burman@slf.se

Karin Rhenman
kanslichef vid Läkarförbundets

chefsförening
karin.rhenman@slf.se

Medicinskt råd 
vakar över 
Rondens etik
Etik och »nettikett« är viktigt på

medicinska webbplatser, och omfat-
tar både professionell, redaktionell
och kommersiell etik. Läkarnätets
styrelse har därför antagit etiska
riktlinjer som ligger till grund f ör
dess nyligen tillsatta medicinska råd.

Läkarnätet har också anslutit sig till
den oberoende stiftelsen Health on Net
(HON-code) och följer dess regelverk
för etik, samt till nätverket av redaktö-
rer för medicinska Internetsatsningar,
medwebmasters.

Bland de etiska reglerna för Läkar-
nätet kan nämnas att medicinsk infor-
mation i görligaste mån ska publiceras
med referenser till originalkällan för in-
formationen och om möjligt ha en länk
till denna. Datum för uppdatering av
uppgifter ska synas tydligt på sidor som
innehåller medicinsk information. 

Redaktionen, med biträde av medi-
cinska rådet, ansvarar för att den medi-
cinska informationen motsvarar nuva-
rande medicinska erfarenhet och veten-
skap. 

Kan fritt på verka
Det medicinska rådet har inflytande

över portalens medicinska innehåll.
Rådet har vetorätt över publicerat inne-
håll och kan fritt påverka det medicins-
ka innehållet på portalen. 

Det medicinska rådet leds av Läkar-
nätets medicinske chef Ulf Haglund. I
rådet ingår professor Carina Blom-
ström-Lundqvist, docent Leif Edman,
professor Lars Lidgren, professor Olle
Stendahl, docent Stefan Lindgren,
docent Annika Skott Romanus och
dr Jonas Sjögreen. 

I rådet ingår dessutom från Läkarnä-
tet med dr Tom af Klercker, medicinsk
redaktör och redaktionschef Kristina
Johnson.

Läkarförbundets 
informationsavdelning
Kontaktperson:
Informationschef
Elisabeth Frostell
tel 08-790 33 94 
elisabeth.frostell@slf.se
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Insändes till LÄKARTIDNINGEN
Box 5603 
114 86  Stockholm

Faxnummer: 08-20 74 35

www.lakartidningen.se 
under särtryck, böcker

Beställer härmed...................ex 
av ”Medicinens språk”

Särtryck

Läkartidningens språkspalt inne-
håller både stort och smått, både
dagsländor och ”eviga” sanningar
– om nu sådana över huvudtaget
finns i språket och medicinen.

Ett urval mer översiktliga artiklar
från fyra år har samlats i detta
32-sidiga särtryck, som togs fram
i anslutning till arbetet med ”För-
slag till skrivregler för medicinska
termer”.

Priset är 48 kr. 

Medicinens
språk


